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O QUE SÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS? 

Pessoas jurídicas formadas exclusivamente por Municípios, Estados e/ou União 
para implementar uma gestão associada de serviços públicos. E a destinação final 
adequada dos resíduos sólidos pode ser uma dessas gestões. 

Conheça os principais aspectos técnicos e financeiros que precisam ser observa-
dos na constituição de consórcio público na área de resíduos sólidos.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
QUAL É A RESPONSABILIDADE 
DOS MUNICÍPIOS?

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei 12.305/2010 
e estabelece que compete aos Municípios: 

yyelaborar os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (até 
agosto de 2012); 

yyencerrar e remediar lixões e aterros controlados; 

yyimplantar coleta seletiva com inclusão social;

yyfazer compostagem; 

yydispor apenas os rejeitos em aterros sanitários (até agosto de 2014); 

yyarticular a logística reversa.

COMO APRIMORAR ESSA POLÍTICA?
 

Mobilize-se, junto com a CNM, para que haja apoio técnico e 
financeiro da União e dos Estados aos Municípios e a fim de que 
os prazos indicados sejam prorrogados. Conheça o Projeto de Lei 
2.289/2015, em trâmite no Congresso Nacional. 

Conheça mais o tema. Acesse o material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca): 

yyPolítica Nacional de Resíduos Sólidos: obrigações de Entes 
federados, setor empresarial e sociedade (2015);

yyMeio Ambiente e Saneamento: orientações e obrigações 
municipais (2016).

QUAIS AS ETAPAS PARA 
CONSTITUIÇÃO DE UM 
CONSÓRCIO PÚBLICO?

As etapas para constituição de um consórcio público 
estão definidas na Lei 11.107/2005 e, independente da 
área de atuação, deverão ser observadas.

COMO SE DÁ O FINANCIAMENTO 
DO CONSÓRCIO?

O financiamento das atividades do consórcio público, desde a manutenção da sua 
estrutura administrativa até as ações por ele executadas, decorre dos seguintes 
instrumentos:

yy Contrato de rateio – formalizado em cada exercício financeiro, é o instrumen-
to pelo qual os Entes consorciados se comprometam a fornecer recursos finan-
ceiros para a realização das despesas do consórcio público.

yy Contrato de programa – instrumento pelo qual podem ser constituídas e re-
guladas as obrigações que um ente da Federação tenha para com o consórcio 
público para prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa;

yy Convênio – celebração de acordo com outro Ente Federado para transferência 
de recursos para implementar interesse em comum, mediante mutua colabo-
ração.

Atualmente o acesso a recursos não onerosos no âmbito federal pode acontecer 
via Fundação Nacional da Saúde (consórcios até 150 mil habitantes) e a editais de 
fundos socioambientais como do Ministério do Meio Ambiente e da Caixa Econô-
mica Federal.

Atenção! A contratação de operação de crédito por parte do con-
sórcio público se sujeita aos limites e condições próprios estabeleci-
dos pelo Senado Federal. No entanto, a Resolução 43/2001 do Sena-
do ainda não contempla os consórcios públicos.

Conheça +
A CNM está atuando no sentido de possibilitar a con-
tratação de operações de crédito externo e interno pe-
los consórcios públicos. Mobilize-se pela aprovação do 
Projeto de Resolução do Senado (PRS) 31/2017, que 
visa alterar a Resolução 43/2001.

Principais aspectos técnicos e financeiros

1
2

Saiba que:
A PNRS estimula o consorciamento público para enca-
minhamento da gestão de resíduos pelos Municípios 
(art. 11, parágrafo único) e estabelece que os consór-
cios públicos instituídos para essa finalidade terão 
acesso priorizado aos recursos da União destinados a 
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo 
de resíduos sólidos (art. 18, § 1o, I).

th
em

az
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O QUE SÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS? 

Pessoas jurídicas formadas exclusivamente por Municípios, Estados e/ou União 
para implementar uma gestão associada de serviços públicos. E a destinação final 
adequada dos resíduos sólidos pode ser uma dessas gestões. 

Conheça os principais aspectos técnicos e financeiros que precisam ser observa-
dos na constituição de consórcio público na área de resíduos sólidos.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
QUAL É A RESPONSABILIDADE 
DOS MUNICÍPIOS?

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei 12.305/2010 
e estabelece que compete aos Municípios: 

yy elaborar os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (até 
agosto de 2012); 

yy encerrar e remediar lixões e aterros controlados; 

yy implantar coleta seletiva com inclusão social;

yy fazer compostagem; 

yy dispor apenas os rejeitos em aterros sanitários (até agosto de 2014); 

yy articular a logística reversa.

COMO APRIMORAR ESSA POLÍTICA?
 

Mobilize-se, junto com a CNM, para que haja apoio técnico e 
financeiro da União e dos Estados aos Municípios e a fim de que 
os prazos indicados sejam prorrogados. Conheça o Projeto de Lei 
2.289/2015, em trâmite no Congresso Nacional. 

Conheça mais o tema. Acesse o material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca): 

yy Política Nacional de Resíduos Sólidos: obrigações de Entes 
federados, setor empresarial e sociedade (2015);

yy Meio Ambiente e Saneamento: orientações e obrigações 
municipais (2016).

QUAIS AS ETAPAS PARA 
CONSTITUIÇÃO DE UM 
CONSÓRCIO PÚBLICO?

As etapas para constituição de um consórcio público 
estão definidas na Lei 11.107/2005 e, independente da 
área de atuação, deverão ser observadas.

COMO SE DÁ O FINANCIAMENTO 
DO CONSÓRCIO?

O financiamento das atividades do consórcio público, desde a manutenção da sua 
estrutura administrativa até as ações por ele executadas, decorre dos seguintes 
instrumentos:

yyContrato de rateio – formalizado em cada exercício financeiro, é o instrumen-
to pelo qual os Entes consorciados se comprometam a fornecer recursos finan-
ceiros para a realização das despesas do consórcio público.

yyContrato de programa – instrumento pelo qual podem ser constituídas e re-
guladas as obrigações que um ente da Federação tenha para com o consórcio 
público para prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa;

yyConvênio – celebração de acordo com outro Ente Federado para transferência 
de recursos para implementar interesse em comum, mediante mutua colabo-
ração.

Atualmente o acesso a recursos não onerosos no âmbito federal pode acontecer 
via Fundação Nacional da Saúde (consórcios até 150 mil habitantes) e a editais de 
fundos socioambientais como do Ministério do Meio Ambiente e da Caixa Econô-
mica Federal.

Atenção! A contratação de operação de crédito por parte do con-
sórcio público se sujeita aos limites e condições próprios estabeleci-
dos pelo Senado Federal. No entanto, a Resolução 43/2001 do Sena-
do ainda não contempla os consórcios públicos.

Conheça +
A CNM está atuando no sentido de possibilitar a con-
tratação de operações de crédito externo e interno pe-
los consórcios públicos. Mobilize-se pela aprovação do 
Projeto de Resolução do Senado (PRS) 31/2017, que 
visa alterar a Resolução 43/2001.

Principais aspectos técnicos e financeiros

1
2

Saiba que:
A PNRS estimula o consorciamento público para enca-
minhamento da gestão de resíduos pelos Municípios 
(art. 11, parágrafo único) e estabelece que os consór-
cios públicos instituídos para essa finalidade terão 
acesso priorizado aos recursos da União destinados a 
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo 
de resíduos sólidos (art. 18, § 1o, I).

them
az
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QUAIS MODALIDADES CONTEMPLAR 
NO CONSÓRCIO PARA MANEJO 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS? 

Os serviços a serem contemplados pelos consórcios variam conforme o interesse 
dos Municípios, entre esses podem ser citados: a coleta domiciliar, a coleta seleti-
va, a compostagem, o tratamento dos resíduos, as áreas de transbordo; a dispo-
sição final ambientalmente adequada em aterros sanitários; e até o compartilha-
mento do aterro sanitário e a inclusão da varrição de ruas e limpeza urbana. 

Saiba que: os Municípios devem verificar quais serviços desejam 
compartilhar no consórcio, uma vez que não apenas o aterro sanitá-
rio tem custo alto. A maioria dos serviços de gestão de resíduos sóli-
dos, quando compartilhados, maximiza benefícios e reduz custos.

Conheça +
Detalhamento de cada etapa, disponível no material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca):

O QUE CONSIDERAR NOS PLANOS 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS? 

Há vários níveis de planejamento envolvidos nas atividades de gestão dos 
resíduos sólidos, e os consórcios devem conhecer desde o plano nacional (em 
elaboração), os planos estaduais e também precisam estar cientes de que devem 
existir os planos de gerenciamento para os grandes geradores de resíduos. 

Ao se consorciar, é necessário elaborar os planos intermunicipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos, os quais devem, obrigatoriamente, abranger 
toda a área do consórcio, ou seja, todos os seus Municípios. A PNRS determina 
no art. 19 da lei o conteúdo mínimo que deve constar nos planos municipais e 
intermunicipais.

Saiba que: a CNM alerta que os estudos de regionalização de resíduos são 
obrigação dos Estados, porém há casos em que as propostas de consórcios 
estabelecidas nesses estudos são inviáveis. Municípios devem ficar atentos aos 
planos estaduais para evitar que o planejamento da regionalização de resíduos 
nos Estados seja inviável do ponto de vista econômico, o que torna os consórcios 
instrumentos ineficientes.

ÁREA DE TRANSBORDO
Os consórcios devem se preocupar com a distância dos centros urbanos até o 
aterro sanitário.

Ou seja: evite o alto custo de transporte dos resíduos, o atraso na coleta em ra-
zão das distâncias, a grande quantidade de caminhões coletores na malha urba-
na e o aumento das emissões dos gases de efeito estufa, prejudiciais à camada 
de ozônio. 

TRANSBORDO ATERRO
SANITÁRIO

COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM
A Lei 12.305/2010 tornou obrigatória a realização dos serviços de coleta seletiva e 
compostagem.

Ou seja: é importante que o plano intermunicipal de resíduos contemple um 
diagnóstico que identifique a potencialidade da coleta seletiva da região abrangi-
da pelo consórcio e da  possibilidade de comercialização na região.

POPULAÇÃO
Um aterro sanitário, conforme auditorias de alguns Tribunais de Contas, somente 
tem viabilidade econômica em Municípios ou consórcios com mais de 100 mil ha-
bitantes. Porém, em recente pesquisa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da 
CNM, constatou-se que um total de 35% dos consórcios de resíduos possui menos 
de 100 mil habitantes.

Ou seja: o custo para operar e manter o aterro sanitário poderá ser ainda maior 
para esses consórcios. 

DIFERENÇA ENTRE LIXÃO 
E ATERRO SANITÁRIO 

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
Desde agosto de 2014, apenas os aterros sanitários são considerados como for-
ma legal de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

Ou seja: os resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis não podem ser dispostos 
em aterros sanitários. Somente os rejeitos, que são resíduos que não têm utili-
dade e que não possuem viabilidade de serem reciclados, são a única possibili-
dade de disposição em aterros sanitários. 

Atenção! o consórcio precisa analisar de forma regionalizada quais resíduos po-
derão ser reutilizados ou reciclados e quais serão considerados rejeitos.

INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Existem várias normas técnicas que determinam o tipo de terreno para implan-
tar o aterro sanitário.

Ou seja: antes de o consórcio decidir em qual Município ficarão os rejeitos é 
preciso verificar se há condições técnicas, ambientais, operacionais e sociais pa-
ra instalação e operação do aterro sanitário. 

Atenção! ao selecionar a área, o consórcio precisa verificar a distância de centros 
urbanos, o tipo de solo, realizar levantamentos topográficos, geológicos, geotéc-
nicos, climatológicos e relativos ao uso de água e solo, assim como é imprescindí-
vel que o consórcio busque inserir a participação dos catadores de recicláveis na 
coleta seletiva, a fim de evitar maior exclusão social. 

Conheça +
boas práticas que podem contribuir para a 
tomada de decisões sobre a implantação 
de aterro sanitário: Município de Minas 
do Leão (RS) e o Consórcio Intermunicipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul – Cirsures (SC).

Dica: O Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul, denominado – CIRSURES, em Santa 
Catarina, escolheu uma área degradada 
para construir o aterro sanitário, mas que 
atendia todos os critérios técnicos. Com 
isso, o Município deu utilidade à uma 
área que demandaria alto custo para ser 
recuperada ambientalmente.

Importante:
os Estados possuem legislação própria com relação a aterro sanitário de 
pequeno porte e licenciamento ambiental, mas optar por mais de um 
aterro sanitário de pequeno porte em vez de um aterro sanitário regular 
pode não ser vantajoso. A opção mais viável é a implantação de estações 
de transbordo. Verifiquem qual possibilidade irá mais bem atender ao con-
sórcio, sem se esquecer de que o custo de um aterro sanitário é muito alto 
em razão de a manutenção exigir máquinas, equipamentos e equipe téc-
nica qualificada.

Conheça +
o Ecotres (SP), consórcio responsável pelo aterro sanitário 
consorciado, o incinerador de resíduos sólidos hospitalares, 
a usina de tratamento de resíduos sólidos e a usina de com-
postagem. Além disso, também é responsável por planejar, 
executar projetos conjuntos destinados a promover, melhorar e controlar 
a coleta, o transporte, o armazenamento, o tratamento, a compostagem, 
o destino final, o reúso, a reciclagem e o monitoramento dos insumos, no 
que diz respeito aos resíduos sólidos em todas as suas modalidades.

Atenção!
diferentemente da compostagem, que pode ser 
feita em pequenos projetos,  a quantidade de resí-
duos gerados individualmente por Municípios de 
até 20 mil habitantes é considerada baixa e não 
atrai o comércio da reciclagem. Para isso, é preci-
so optar  por trabalhar a coleta seletiva em rede. 
Com os consórcios, a coleta seletiva ganha escala e maior potencialidade, o 
que implica maior geração de renda para os catadores na região e mais re-
cursos circulando nos Municípios.

Atenção!
é importante que os Municípios que dese-
jam se consorciar busquem totalizar ao me-
nos 100 mil habitantes para tornar viável 
economicamente um aterro sanitário.

Consórcios públicos intermunicipais: 
estrutura, prestação de contas e transparência (2017)

10 passos para constituir 
um consórcio público (2017)

Atenção!
os consórcios podem planejar a criação de esta-
ções de transbordo, as quais são pontos de trans-
ferência intermediários de resíduos coletados nas 
cidades. Como é um local intermediário, os resí-
duos são coletados no mesmo dia com o intuito 
de evitar os impactos da decomposição. Nes-
sa coleta, os  caminhões descarregam os resíduos em carretas de maior 
porte, as quais levam esses resíduos até o aterro sanitário.

Conheça +



ANIMAIS E
INSETOS

LIXÃO

ATERRO
SANITÁRIO

TRATAMENTO
DO

CHORUME
CAPTAÇÃO

DO
CHORUME

CAPTAÇÃO E
QUEIMA DO

METANO

COBERTURA DIÁRIA

MANTA DE PVC
E ARGILA

LENÇOL FREÁTICO

LENÇOL FREÁTICO

METANO

CHORUME

QUAIS MODALIDADES CONTEMPLAR 
NO CONSÓRCIO PARA MANEJO 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS? 

Os serviços a serem contemplados pelos consórcios variam conforme o interesse 
dos Municípios, entre esses podem ser citados: a coleta domiciliar, a coleta seleti-
va, a compostagem, o tratamento dos resíduos, as áreas de transbordo; a dispo-
sição final ambientalmente adequada em aterros sanitários; e até o compartilha-
mento do aterro sanitário e a inclusão da varrição de ruas e limpeza urbana. 

Saiba que: os Municípios devem verificar quais serviços desejam 
compartilhar no consórcio, uma vez que não apenas o aterro sanitá-
rio tem custo alto. A maioria dos serviços de gestão de resíduos sóli-
dos, quando compartilhados, maximiza benefícios e reduz custos.

Conheça +
Detalhamento de cada etapa, disponível no material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca):

O QUE CONSIDERAR NOS PLANOS 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS? 

Há vários níveis de planejamento envolvidos nas atividades de gestão dos 
resíduos sólidos, e os consórcios devem conhecer desde o plano nacional (em 
elaboração), os planos estaduais e também precisam estar cientes de que devem 
existir os planos de gerenciamento para os grandes geradores de resíduos. 

Ao se consorciar, é necessário elaborar os planos intermunicipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos, os quais devem, obrigatoriamente, abranger 
toda a área do consórcio, ou seja, todos os seus Municípios. A PNRS determina 
no art. 19 da lei o conteúdo mínimo que deve constar nos planos municipais e 
intermunicipais.

Saiba que: a CNM alerta que os estudos de regionalização de resíduos são 
obrigação dos Estados, porém há casos em que as propostas de consórcios 
estabelecidas nesses estudos são inviáveis. Municípios devem ficar atentos aos 
planos estaduais para evitar que o planejamento da regionalização de resíduos 
nos Estados seja inviável do ponto de vista econômico, o que torna os consórcios 
instrumentos ineficientes.

ÁREA DE TRANSBORDO
Os consórcios devem se preocupar com a distância dos centros urbanos até o 
aterro sanitário.

Ou seja: evite o alto custo de transporte dos resíduos, o atraso na coleta em ra-
zão das distâncias, a grande quantidade de caminhões coletores na malha urba-
na e o aumento das emissões dos gases de efeito estufa, prejudiciais à camada 
de ozônio. 

TRANSBORDO ATERRO
SANITÁRIO

COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM
A Lei 12.305/2010 tornou obrigatória a realização dos serviços de coleta seletiva e 
compostagem.

Ou seja: é importante que o plano intermunicipal de resíduos contemple um 
diagnóstico que identifique a potencialidade da coleta seletiva da região abrangi-
da pelo consórcio e da  possibilidade de comercialização na região.

POPULAÇÃO
Um aterro sanitário, conforme auditorias de alguns Tribunais de Contas, somente 
tem viabilidade econômica em Municípios ou consórcios com mais de 100 mil ha-
bitantes. Porém, em recente pesquisa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da 
CNM, constatou-se que um total de 35% dos consórcios de resíduos possui menos 
de 100 mil habitantes.

Ou seja: o custo para operar e manter o aterro sanitário poderá ser ainda maior 
para esses consórcios. 

DIFERENÇA ENTRE LIXÃO 
E ATERRO SANITÁRIO 

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
Desde agosto de 2014, apenas os aterros sanitários são considerados como for-
ma legal de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

Ou seja: os resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis não podem ser dispostos 
em aterros sanitários. Somente os rejeitos, que são resíduos que não têm utili-
dade e que não possuem viabilidade de serem reciclados, são a única possibili-
dade de disposição em aterros sanitários. 

Atenção! o consórcio precisa analisar de forma regionalizada quais resíduos po-
derão ser reutilizados ou reciclados e quais serão considerados rejeitos.

INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Existem várias normas técnicas que determinam o tipo de terreno para implan-
tar o aterro sanitário.

Ou seja: antes de o consórcio decidir em qual Município ficarão os rejeitos é 
preciso verificar se há condições técnicas, ambientais, operacionais e sociais pa-
ra instalação e operação do aterro sanitário. 

Atenção! ao selecionar a área, o consórcio precisa verificar a distância de centros 
urbanos, o tipo de solo, realizar levantamentos topográficos, geológicos, geotéc-
nicos, climatológicos e relativos ao uso de água e solo, assim como é imprescindí-
vel que o consórcio busque inserir a participação dos catadores de recicláveis na 
coleta seletiva, a fim de evitar maior exclusão social. 

Conheça +
boas práticas que podem contribuir para a 
tomada de decisões sobre a implantação 
de aterro sanitário: Município de Minas 
do Leão (RS) e o Consórcio Intermunicipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul – Cirsures (SC).

Dica: O Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul, denominado – CIRSURES, em Santa 
Catarina, escolheu uma área degradada 
para construir o aterro sanitário, mas que 
atendia todos os critérios técnicos. Com 
isso, o Município deu utilidade à uma 
área que demandaria alto custo para ser 
recuperada ambientalmente.

Importante:
os Estados possuem legislação própria com relação a aterro sanitário de 
pequeno porte e licenciamento ambiental, mas optar por mais de um 
aterro sanitário de pequeno porte em vez de um aterro sanitário regular 
pode não ser vantajoso. A opção mais viável é a implantação de estações 
de transbordo. Verifiquem qual possibilidade irá mais bem atender ao con-
sórcio, sem se esquecer de que o custo de um aterro sanitário é muito alto 
em razão de a manutenção exigir máquinas, equipamentos e equipe téc-
nica qualificada.

Conheça +
o Ecotres (SP), consórcio responsável pelo aterro sanitário 
consorciado, o incinerador de resíduos sólidos hospitalares, 
a usina de tratamento de resíduos sólidos e a usina de com-
postagem. Além disso, também é responsável por planejar, 
executar projetos conjuntos destinados a promover, melhorar e controlar 
a coleta, o transporte, o armazenamento, o tratamento, a compostagem, 
o destino final, o reúso, a reciclagem e o monitoramento dos insumos, no 
que diz respeito aos resíduos sólidos em todas as suas modalidades.

Atenção!
diferentemente da compostagem, que pode ser 
feita em pequenos projetos,  a quantidade de resí-
duos gerados individualmente por Municípios de 
até 20 mil habitantes é considerada baixa e não 
atrai o comércio da reciclagem. Para isso, é preci-
so optar  por trabalhar a coleta seletiva em rede. 
Com os consórcios, a coleta seletiva ganha escala e maior potencialidade, o 
que implica maior geração de renda para os catadores na região e mais re-
cursos circulando nos Municípios.

Atenção!
é importante que os Municípios que dese-
jam se consorciar busquem totalizar ao me-
nos 100 mil habitantes para tornar viável 
economicamente um aterro sanitário.

Consórcios públicos intermunicipais: 
estrutura, prestação de contas e transparência (2017)

10 passos para constituir 
um consórcio público (2017)

Atenção!
os consórcios podem planejar a criação de esta-
ções de transbordo, as quais são pontos de trans-
ferência intermediários de resíduos coletados nas 
cidades. Como é um local intermediário, os resí-
duos são coletados no mesmo dia com o intuito 
de evitar os impactos da decomposição. Nes-
sa coleta, os  caminhões descarregam os resíduos em carretas de maior 
porte, as quais levam esses resíduos até o aterro sanitário.

Conheça +
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mento do aterro sanitário e a inclusão da varrição de ruas e limpeza urbana. 
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compartilhar no consórcio, uma vez que não apenas o aterro sanitá-
rio tem custo alto. A maioria dos serviços de gestão de resíduos sóli-
dos, quando compartilhados, maximiza benefícios e reduz custos.
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nos Estados seja inviável do ponto de vista econômico, o que torna os consórcios 
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atrai o comércio da reciclagem. Para isso, é preci-
so optar  por trabalhar a coleta seletiva em rede. 
Com os consórcios, a coleta seletiva ganha escala e maior potencialidade, o 
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ções de transbordo, as quais são pontos de trans-
ferência intermediários de resíduos coletados nas 
cidades. Como é um local intermediário, os resí-
duos são coletados no mesmo dia com o intuito 
de evitar os impactos da decomposição. Nes-
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Dica: O Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul, denominado – CIRSURES, em Santa 
Catarina, escolheu uma área degradada 
para construir o aterro sanitário, mas que 
atendia todos os critérios técnicos. Com 
isso, o Município deu utilidade à uma 
área que demandaria alto custo para ser 
recuperada ambientalmente.

Importante:
os Estados possuem legislação própria com relação a aterro sanitário de 
pequeno porte e licenciamento ambiental, mas optar por mais de um 
aterro sanitário de pequeno porte em vez de um aterro sanitário regular 
pode não ser vantajoso. A opção mais viável é a implantação de estações 
de transbordo. Verifiquem qual possibilidade irá mais bem atender ao con-
sórcio, sem se esquecer de que o custo de um aterro sanitário é muito alto 
em razão de a manutenção exigir máquinas, equipamentos e equipe téc-
nica qualificada.

Conheça +
o Ecotres (SP), consórcio responsável pelo aterro sanitário 
consorciado, o incinerador de resíduos sólidos hospitalares, 
a usina de tratamento de resíduos sólidos e a usina de com-
postagem. Além disso, também é responsável por planejar, 
executar projetos conjuntos destinados a promover, melhorar e controlar 
a coleta, o transporte, o armazenamento, o tratamento, a compostagem, 
o destino final, o reúso, a reciclagem e o monitoramento dos insumos, no 
que diz respeito aos resíduos sólidos em todas as suas modalidades.

Atenção!
diferentemente da compostagem, que pode ser 
feita em pequenos projetos,  a quantidade de resí-
duos gerados individualmente por Municípios de 
até 20 mil habitantes é considerada baixa e não 
atrai o comércio da reciclagem. Para isso, é preci-
so optar  por trabalhar a coleta seletiva em rede. 
Com os consórcios, a coleta seletiva ganha escala e maior potencialidade, o 
que implica maior geração de renda para os catadores na região e mais re-
cursos circulando nos Municípios.

Atenção!
é importante que os Municípios que dese-
jam se consorciar busquem totalizar ao me-
nos 100 mil habitantes para tornar viável 
economicamente um aterro sanitário.

Consórcios públicos intermunicipais: 
estrutura, prestação de contas e transparência (2017)

10 passos para constituir 
um consórcio público (2017)

Atenção!
os consórcios podem planejar a criação de esta-
ções de transbordo, as quais são pontos de trans-
ferência intermediários de resíduos coletados nas 
cidades. Como é um local intermediário, os resí-
duos são coletados no mesmo dia com o intuito 
de evitar os impactos da decomposição. Nes-
sa coleta, os  caminhões descarregam os resíduos em carretas de maior 
porte, as quais levam esses resíduos até o aterro sanitário.

Conheça +
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QUAIS MODALIDADES CONTEMPLAR 
NO CONSÓRCIO PARA MANEJO 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS? 

Os serviços a serem contemplados pelos consórcios variam conforme o interesse 
dos Municípios, entre esses podem ser citados: a coleta domiciliar, a coleta seleti-
va, a compostagem, o tratamento dos resíduos, as áreas de transbordo; a dispo-
sição final ambientalmente adequada em aterros sanitários; e até o compartilha-
mento do aterro sanitário e a inclusão da varrição de ruas e limpeza urbana. 

Saiba que: os Municípios devem verificar quais serviços desejam 
compartilhar no consórcio, uma vez que não apenas o aterro sanitá-
rio tem custo alto. A maioria dos serviços de gestão de resíduos sóli-
dos, quando compartilhados, maximiza benefícios e reduz custos.

Conheça +
Detalhamento de cada etapa, disponível no material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca):

O QUE CONSIDERAR NOS PLANOS 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS? 

Há vários níveis de planejamento envolvidos nas atividades de gestão dos 
resíduos sólidos, e os consórcios devem conhecer desde o plano nacional (em 
elaboração), os planos estaduais e também precisam estar cientes de que devem 
existir os planos de gerenciamento para os grandes geradores de resíduos. 

Ao se consorciar, é necessário elaborar os planos intermunicipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos, os quais devem, obrigatoriamente, abranger 
toda a área do consórcio, ou seja, todos os seus Municípios. A PNRS determina 
no art. 19 da lei o conteúdo mínimo que deve constar nos planos municipais e 
intermunicipais.

Saiba que: a CNM alerta que os estudos de regionalização de resíduos são 
obrigação dos Estados, porém há casos em que as propostas de consórcios 
estabelecidas nesses estudos são inviáveis. Municípios devem ficar atentos aos 
planos estaduais para evitar que o planejamento da regionalização de resíduos 
nos Estados seja inviável do ponto de vista econômico, o que torna os consórcios 
instrumentos ineficientes.

ÁREA DE TRANSBORDO
Os consórcios devem se preocupar com a distância dos centros urbanos até o 
aterro sanitário.

Ou seja: evite o alto custo de transporte dos resíduos, o atraso na coleta em ra-
zão das distâncias, a grande quantidade de caminhões coletores na malha urba-
na e o aumento das emissões dos gases de efeito estufa, prejudiciais à camada 
de ozônio. 

TRANSBORDO ATERRO
SANITÁRIO

COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM
A Lei 12.305/2010 tornou obrigatória a realização dos serviços de coleta seletiva e 
compostagem.

Ou seja: é importante que o plano intermunicipal de resíduos contemple um 
diagnóstico que identifique a potencialidade da coleta seletiva da região abrangi-
da pelo consórcio e da  possibilidade de comercialização na região.

POPULAÇÃO
Um aterro sanitário, conforme auditorias de alguns Tribunais de Contas, somente 
tem viabilidade econômica em Municípios ou consórcios com mais de 100 mil ha-
bitantes. Porém, em recente pesquisa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da 
CNM, constatou-se que um total de 35% dos consórcios de resíduos possui menos 
de 100 mil habitantes.

Ou seja: o custo para operar e manter o aterro sanitário poderá ser ainda maior 
para esses consórcios. 

DIFERENÇA ENTRE LIXÃO 
E ATERRO SANITÁRIO 

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
Desde agosto de 2014, apenas os aterros sanitários são considerados como for-
ma legal de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

Ou seja: os resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis não podem ser dispostos 
em aterros sanitários. Somente os rejeitos, que são resíduos que não têm utili-
dade e que não possuem viabilidade de serem reciclados, são a única possibili-
dade de disposição em aterros sanitários. 

Atenção! o consórcio precisa analisar de forma regionalizada quais resíduos po-
derão ser reutilizados ou reciclados e quais serão considerados rejeitos.

INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Existem várias normas técnicas que determinam o tipo de terreno para implan-
tar o aterro sanitário.

Ou seja: antes de o consórcio decidir em qual Município ficarão os rejeitos é 
preciso verificar se há condições técnicas, ambientais, operacionais e sociais pa-
ra instalação e operação do aterro sanitário. 

Atenção! ao selecionar a área, o consórcio precisa verificar a distância de centros 
urbanos, o tipo de solo, realizar levantamentos topográficos, geológicos, geotéc-
nicos, climatológicos e relativos ao uso de água e solo, assim como é imprescindí-
vel que o consórcio busque inserir a participação dos catadores de recicláveis na 
coleta seletiva, a fim de evitar maior exclusão social. 

Conheça +
boas práticas que podem contribuir para a 
tomada de decisões sobre a implantação 
de aterro sanitário: Município de Minas 
do Leão (RS) e o Consórcio Intermunicipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul – Cirsures (SC).

Dica: O Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul, denominado – CIRSURES, em Santa 
Catarina, escolheu uma área degradada 
para construir o aterro sanitário, mas que 
atendia todos os critérios técnicos. Com 
isso, o Município deu utilidade à uma 
área que demandaria alto custo para ser 
recuperada ambientalmente.

Importante:
os Estados possuem legislação própria com relação a aterro sanitário de 
pequeno porte e licenciamento ambiental, mas optar por mais de um 
aterro sanitário de pequeno porte em vez de um aterro sanitário regular 
pode não ser vantajoso. A opção mais viável é a implantação de estações 
de transbordo. Verifiquem qual possibilidade irá mais bem atender ao con-
sórcio, sem se esquecer de que o custo de um aterro sanitário é muito alto 
em razão de a manutenção exigir máquinas, equipamentos e equipe téc-
nica qualificada.

Conheça +
o Ecotres (SP), consórcio responsável pelo aterro sanitário 
consorciado, o incinerador de resíduos sólidos hospitalares, 
a usina de tratamento de resíduos sólidos e a usina de com-
postagem. Além disso, também é responsável por planejar, 
executar projetos conjuntos destinados a promover, melhorar e controlar 
a coleta, o transporte, o armazenamento, o tratamento, a compostagem, 
o destino final, o reúso, a reciclagem e o monitoramento dos insumos, no 
que diz respeito aos resíduos sólidos em todas as suas modalidades.

Atenção!
diferentemente da compostagem, que pode ser 
feita em pequenos projetos,  a quantidade de resí-
duos gerados individualmente por Municípios de 
até 20 mil habitantes é considerada baixa e não 
atrai o comércio da reciclagem. Para isso, é preci-
so optar  por trabalhar a coleta seletiva em rede. 
Com os consórcios, a coleta seletiva ganha escala e maior potencialidade, o 
que implica maior geração de renda para os catadores na região e mais re-
cursos circulando nos Municípios.

Atenção!
é importante que os Municípios que dese-
jam se consorciar busquem totalizar ao me-
nos 100 mil habitantes para tornar viável 
economicamente um aterro sanitário.

Consórcios públicos intermunicipais: 
estrutura, prestação de contas e transparência (2017)

10 passos para constituir 
um consórcio público (2017)

Atenção!
os consórcios podem planejar a criação de esta-
ções de transbordo, as quais são pontos de trans-
ferência intermediários de resíduos coletados nas 
cidades. Como é um local intermediário, os resí-
duos são coletados no mesmo dia com o intuito 
de evitar os impactos da decomposição. Nes-
sa coleta, os  caminhões descarregam os resíduos em carretas de maior 
porte, as quais levam esses resíduos até o aterro sanitário.

Conheça +
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va, a compostagem, o tratamento dos resíduos, as áreas de transbordo; a dispo-
sição final ambientalmente adequada em aterros sanitários; e até o compartilha-
mento do aterro sanitário e a inclusão da varrição de ruas e limpeza urbana. 

Saiba que: os Municípios devem verificar quais serviços desejam 
compartilhar no consórcio, uma vez que não apenas o aterro sanitá-
rio tem custo alto. A maioria dos serviços de gestão de resíduos sóli-
dos, quando compartilhados, maximiza benefícios e reduz custos.

Conheça +
Detalhamento de cada etapa, disponível no material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca):

O QUE CONSIDERAR NOS PLANOS 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS? 

Há vários níveis de planejamento envolvidos nas atividades de gestão dos 
resíduos sólidos, e os consórcios devem conhecer desde o plano nacional (em 
elaboração), os planos estaduais e também precisam estar cientes de que devem 
existir os planos de gerenciamento para os grandes geradores de resíduos. 

Ao se consorciar, é necessário elaborar os planos intermunicipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos, os quais devem, obrigatoriamente, abranger 
toda a área do consórcio, ou seja, todos os seus Municípios. A PNRS determina 
no art. 19 da lei o conteúdo mínimo que deve constar nos planos municipais e 
intermunicipais.

Saiba que: a CNM alerta que os estudos de regionalização de resíduos são 
obrigação dos Estados, porém há casos em que as propostas de consórcios 
estabelecidas nesses estudos são inviáveis. Municípios devem ficar atentos aos 
planos estaduais para evitar que o planejamento da regionalização de resíduos 
nos Estados seja inviável do ponto de vista econômico, o que torna os consórcios 
instrumentos ineficientes.

ÁREA DE TRANSBORDO
Os consórcios devem se preocupar com a distância dos centros urbanos até o 
aterro sanitário.

Ou seja: evite o alto custo de transporte dos resíduos, o atraso na coleta em ra-
zão das distâncias, a grande quantidade de caminhões coletores na malha urba-
na e o aumento das emissões dos gases de efeito estufa, prejudiciais à camada 
de ozônio. 

TRANSBORDO ATERRO
SANITÁRIO

COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM
A Lei 12.305/2010 tornou obrigatória a realização dos serviços de coleta seletiva e 
compostagem.

Ou seja: é importante que o plano intermunicipal de resíduos contemple um 
diagnóstico que identifique a potencialidade da coleta seletiva da região abrangi-
da pelo consórcio e da  possibilidade de comercialização na região.

POPULAÇÃO
Um aterro sanitário, conforme auditorias de alguns Tribunais de Contas, somente 
tem viabilidade econômica em Municípios ou consórcios com mais de 100 mil ha-
bitantes. Porém, em recente pesquisa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da 
CNM, constatou-se que um total de 35% dos consórcios de resíduos possui menos 
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Ou seja: o custo para operar e manter o aterro sanitário poderá ser ainda maior 
para esses consórcios. 
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DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
Desde agosto de 2014, apenas os aterros sanitários são considerados como for-
ma legal de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

Ou seja: os resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis não podem ser dispostos 
em aterros sanitários. Somente os rejeitos, que são resíduos que não têm utili-
dade e que não possuem viabilidade de serem reciclados, são a única possibili-
dade de disposição em aterros sanitários. 
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Ou seja: antes de o consórcio decidir em qual Município ficarão os rejeitos é 
preciso verificar se há condições técnicas, ambientais, operacionais e sociais pa-
ra instalação e operação do aterro sanitário. 

Atenção! ao selecionar a área, o consórcio precisa verificar a distância de centros 
urbanos, o tipo de solo, realizar levantamentos topográficos, geológicos, geotéc-
nicos, climatológicos e relativos ao uso de água e solo, assim como é imprescindí-
vel que o consórcio busque inserir a participação dos catadores de recicláveis na 
coleta seletiva, a fim de evitar maior exclusão social. 
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de aterro sanitário: Município de Minas 
do Leão (RS) e o Consórcio Intermunicipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul – Cirsures (SC).

Dica: O Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul, denominado – CIRSURES, em Santa 
Catarina, escolheu uma área degradada 
para construir o aterro sanitário, mas que 
atendia todos os critérios técnicos. Com 
isso, o Município deu utilidade à uma 
área que demandaria alto custo para ser 
recuperada ambientalmente.

Importante:
os Estados possuem legislação própria com relação a aterro sanitário de 
pequeno porte e licenciamento ambiental, mas optar por mais de um 
aterro sanitário de pequeno porte em vez de um aterro sanitário regular 
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em razão de a manutenção exigir máquinas, equipamentos e equipe téc-
nica qualificada.
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consorciado, o incinerador de resíduos sólidos hospitalares, 
a usina de tratamento de resíduos sólidos e a usina de com-
postagem. Além disso, também é responsável por planejar, 
executar projetos conjuntos destinados a promover, melhorar e controlar 
a coleta, o transporte, o armazenamento, o tratamento, a compostagem, 
o destino final, o reúso, a reciclagem e o monitoramento dos insumos, no 
que diz respeito aos resíduos sólidos em todas as suas modalidades.

Atenção!
diferentemente da compostagem, que pode ser 
feita em pequenos projetos,  a quantidade de resí-
duos gerados individualmente por Municípios de 
até 20 mil habitantes é considerada baixa e não 
atrai o comércio da reciclagem. Para isso, é preci-
so optar  por trabalhar a coleta seletiva em rede. 
Com os consórcios, a coleta seletiva ganha escala e maior potencialidade, o 
que implica maior geração de renda para os catadores na região e mais re-
cursos circulando nos Municípios.

Atenção!
é importante que os Municípios que dese-
jam se consorciar busquem totalizar ao me-
nos 100 mil habitantes para tornar viável 
economicamente um aterro sanitário.

Consórcios públicos intermunicipais: 
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10 passos para constituir 
um consórcio público (2017)

Atenção!
os consórcios podem planejar a criação de esta-
ções de transbordo, as quais são pontos de trans-
ferência intermediários de resíduos coletados nas 
cidades. Como é um local intermediário, os resí-
duos são coletados no mesmo dia com o intuito 
de evitar os impactos da decomposição. Nes-
sa coleta, os  caminhões descarregam os resíduos em carretas de maior 
porte, as quais levam esses resíduos até o aterro sanitário.
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sição final ambientalmente adequada em aterros sanitários; e até o compartilha-
mento do aterro sanitário e a inclusão da varrição de ruas e limpeza urbana. 

Saiba que: os Municípios devem verificar quais serviços desejam 
compartilhar no consórcio, uma vez que não apenas o aterro sanitá-
rio tem custo alto. A maioria dos serviços de gestão de resíduos sóli-
dos, quando compartilhados, maximiza benefícios e reduz custos.

Conheça +
Detalhamento de cada etapa, disponível no material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca):

O QUE CONSIDERAR NOS PLANOS 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS? 

Há vários níveis de planejamento envolvidos nas atividades de gestão dos 
resíduos sólidos, e os consórcios devem conhecer desde o plano nacional (em 
elaboração), os planos estaduais e também precisam estar cientes de que devem 
existir os planos de gerenciamento para os grandes geradores de resíduos. 

Ao se consorciar, é necessário elaborar os planos intermunicipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos, os quais devem, obrigatoriamente, abranger 
toda a área do consórcio, ou seja, todos os seus Municípios. A PNRS determina 
no art. 19 da lei o conteúdo mínimo que deve constar nos planos municipais e 
intermunicipais.

Saiba que: a CNM alerta que os estudos de regionalização de resíduos são 
obrigação dos Estados, porém há casos em que as propostas de consórcios 
estabelecidas nesses estudos são inviáveis. Municípios devem ficar atentos aos 
planos estaduais para evitar que o planejamento da regionalização de resíduos 
nos Estados seja inviável do ponto de vista econômico, o que torna os consórcios 
instrumentos ineficientes.

ÁREA DE TRANSBORDO
Os consórcios devem se preocupar com a distância dos centros urbanos até o 
aterro sanitário.

Ou seja: evite o alto custo de transporte dos resíduos, o atraso na coleta em ra-
zão das distâncias, a grande quantidade de caminhões coletores na malha urba-
na e o aumento das emissões dos gases de efeito estufa, prejudiciais à camada 
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TRANSBORDO ATERRO
SANITÁRIO

COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM
A Lei 12.305/2010 tornou obrigatória a realização dos serviços de coleta seletiva e 
compostagem.

Ou seja: é importante que o plano intermunicipal de resíduos contemple um 
diagnóstico que identifique a potencialidade da coleta seletiva da região abrangi-
da pelo consórcio e da  possibilidade de comercialização na região.

POPULAÇÃO
Um aterro sanitário, conforme auditorias de alguns Tribunais de Contas, somente 
tem viabilidade econômica em Municípios ou consórcios com mais de 100 mil ha-
bitantes. Porém, em recente pesquisa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da 
CNM, constatou-se que um total de 35% dos consórcios de resíduos possui menos 
de 100 mil habitantes.

Ou seja: o custo para operar e manter o aterro sanitário poderá ser ainda maior 
para esses consórcios. 
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DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
Desde agosto de 2014, apenas os aterros sanitários são considerados como for-
ma legal de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

Ou seja: os resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis não podem ser dispostos 
em aterros sanitários. Somente os rejeitos, que são resíduos que não têm utili-
dade e que não possuem viabilidade de serem reciclados, são a única possibili-
dade de disposição em aterros sanitários. 

Atenção! o consórcio precisa analisar de forma regionalizada quais resíduos po-
derão ser reutilizados ou reciclados e quais serão considerados rejeitos.

INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Existem várias normas técnicas que determinam o tipo de terreno para implan-
tar o aterro sanitário.

Ou seja: antes de o consórcio decidir em qual Município ficarão os rejeitos é 
preciso verificar se há condições técnicas, ambientais, operacionais e sociais pa-
ra instalação e operação do aterro sanitário. 

Atenção! ao selecionar a área, o consórcio precisa verificar a distância de centros 
urbanos, o tipo de solo, realizar levantamentos topográficos, geológicos, geotéc-
nicos, climatológicos e relativos ao uso de água e solo, assim como é imprescindí-
vel que o consórcio busque inserir a participação dos catadores de recicláveis na 
coleta seletiva, a fim de evitar maior exclusão social. 

Conheça +
boas práticas que podem contribuir para a 
tomada de decisões sobre a implantação 
de aterro sanitário: Município de Minas 
do Leão (RS) e o Consórcio Intermunicipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul – Cirsures (SC).

Dica: O Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos da Região 
Sul, denominado – CIRSURES, em Santa 
Catarina, escolheu uma área degradada 
para construir o aterro sanitário, mas que 
atendia todos os critérios técnicos. Com 
isso, o Município deu utilidade à uma 
área que demandaria alto custo para ser 
recuperada ambientalmente.

Importante:
os Estados possuem legislação própria com relação a aterro sanitário de 
pequeno porte e licenciamento ambiental, mas optar por mais de um 
aterro sanitário de pequeno porte em vez de um aterro sanitário regular 
pode não ser vantajoso. A opção mais viável é a implantação de estações 
de transbordo. Verifiquem qual possibilidade irá mais bem atender ao con-
sórcio, sem se esquecer de que o custo de um aterro sanitário é muito alto 
em razão de a manutenção exigir máquinas, equipamentos e equipe téc-
nica qualificada.

Conheça +
o Ecotres (SP), consórcio responsável pelo aterro sanitário 
consorciado, o incinerador de resíduos sólidos hospitalares, 
a usina de tratamento de resíduos sólidos e a usina de com-
postagem. Além disso, também é responsável por planejar, 
executar projetos conjuntos destinados a promover, melhorar e controlar 
a coleta, o transporte, o armazenamento, o tratamento, a compostagem, 
o destino final, o reúso, a reciclagem e o monitoramento dos insumos, no 
que diz respeito aos resíduos sólidos em todas as suas modalidades.

Atenção!
diferentemente da compostagem, que pode ser 
feita em pequenos projetos,  a quantidade de resí-
duos gerados individualmente por Municípios de 
até 20 mil habitantes é considerada baixa e não 
atrai o comércio da reciclagem. Para isso, é preci-
so optar  por trabalhar a coleta seletiva em rede. 
Com os consórcios, a coleta seletiva ganha escala e maior potencialidade, o 
que implica maior geração de renda para os catadores na região e mais re-
cursos circulando nos Municípios.

Atenção!
é importante que os Municípios que dese-
jam se consorciar busquem totalizar ao me-
nos 100 mil habitantes para tornar viável 
economicamente um aterro sanitário.

Consórcios públicos intermunicipais: 
estrutura, prestação de contas e transparência (2017)

10 passos para constituir 
um consórcio público (2017)

Atenção!
os consórcios podem planejar a criação de esta-
ções de transbordo, as quais são pontos de trans-
ferência intermediários de resíduos coletados nas 
cidades. Como é um local intermediário, os resí-
duos são coletados no mesmo dia com o intuito 
de evitar os impactos da decomposição. Nes-
sa coleta, os  caminhões descarregam os resíduos em carretas de maior 
porte, as quais levam esses resíduos até o aterro sanitário.

Conheça +
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QUAIS MODALIDADES CONTEMPLAR 
NO CONSÓRCIO PARA MANEJO 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS? 
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Conheça +
Detalhamento de cada etapa, disponível no material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca):
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nos Estados seja inviável do ponto de vista econômico, o que torna os consórcios 
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de ozônio. 

TRANSBORDO ATERRO
SANITÁRIO

COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM
A Lei 12.305/2010 tornou obrigatória a realização dos serviços de coleta seletiva e 
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atrai o comércio da reciclagem. Para isso, é preci-
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Consórcio Público de
Resíduos Sólidos

O QUE SÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS? 

Pessoas jurídicas formadas exclusivamente por Municípios, Estados e/ou União 
para implementar uma gestão associada de serviços públicos. E a destinação final 
adequada dos resíduos sólidos pode ser uma dessas gestões. 

Conheça os principais aspectos técnicos e financeiros que precisam ser observa-
dos na constituição de consórcio público na área de resíduos sólidos.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
QUAL É A RESPONSABILIDADE 
DOS MUNICÍPIOS?

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei 12.305/2010 
e estabelece que compete aos Municípios: 

yyelaborar os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (até 
agosto de 2012); 

yyencerrar e remediar lixões e aterros controlados; 

yyimplantar coleta seletiva com inclusão social;

yyfazer compostagem; 

yydispor apenas os rejeitos em aterros sanitários (até agosto de 2014); 

yyarticular a logística reversa.

COMO APRIMORAR ESSA POLÍTICA?
 

Mobilize-se, junto com a CNM, para que haja apoio técnico e 
financeiro da União e dos Estados aos Municípios e a fim de que 
os prazos indicados sejam prorrogados. Conheça o Projeto de Lei 
2.289/2015, em trâmite no Congresso Nacional. 

Conheça mais o tema. Acesse o material técnico da CNM 
(www.cnm.org.br/biblioteca): 

yyPolítica Nacional de Resíduos Sólidos: obrigações de Entes 
federados, setor empresarial e sociedade (2015);

yyMeio Ambiente e Saneamento: orientações e obrigações 
municipais (2016).

QUAIS AS ETAPAS PARA 
CONSTITUIÇÃO DE UM 
CONSÓRCIO PÚBLICO?

As etapas para constituição de um consórcio público 
estão definidas na Lei 11.107/2005 e, independente da 
área de atuação, deverão ser observadas.

COMO SE DÁ O FINANCIAMENTO 
DO CONSÓRCIO?

O financiamento das atividades do consórcio público, desde a manutenção da sua 
estrutura administrativa até as ações por ele executadas, decorre dos seguintes 
instrumentos:

yy Contrato de rateio – formalizado em cada exercício financeiro, é o instrumen-
to pelo qual os Entes consorciados se comprometam a fornecer recursos finan-
ceiros para a realização das despesas do consórcio público.

yy Contrato de programa – instrumento pelo qual podem ser constituídas e re-
guladas as obrigações que um ente da Federação tenha para com o consórcio 
público para prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa;

yy Convênio – celebração de acordo com outro Ente Federado para transferência 
de recursos para implementar interesse em comum, mediante mutua colabo-
ração.

Atualmente o acesso a recursos não onerosos no âmbito federal pode acontecer 
via Fundação Nacional da Saúde (consórcios até 150 mil habitantes) e a editais de 
fundos socioambientais como do Ministério do Meio Ambiente e da Caixa Econô-
mica Federal.

Atenção! A contratação de operação de crédito por parte do con-
sórcio público se sujeita aos limites e condições próprios estabeleci-
dos pelo Senado Federal. No entanto, a Resolução 43/2001 do Sena-
do ainda não contempla os consórcios públicos.

Conheça +
A CNM está atuando no sentido de possibilitar a con-
tratação de operações de crédito externo e interno pe-
los consórcios públicos. Mobilize-se pela aprovação do 
Projeto de Resolução do Senado (PRS) 31/2017, que 
visa alterar a Resolução 43/2001.

Principais aspectos técnicos e financeiros

1
2

Saiba que:
A PNRS estimula o consorciamento público para enca-
minhamento da gestão de resíduos pelos Municípios 
(art. 11, parágrafo único) e estabelece que os consór-
cios públicos instituídos para essa finalidade terão 
acesso priorizado aos recursos da União destinados a 
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo 
de resíduos sólidos (art. 18, § 1o, I).
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